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BelastingWieuws
Aanslag gemeente
belastingen 2019
De tarieven van de

Veldhoven

Hoe bepalen we 
de WOZ-waarde?
Volgens de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt 
elke gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken. Voor 
belastingjaar 2019 is dit de marktwaarde zoals die op waardepeil-
datum 1 januari 2018 was.

Als de toestand van uw object in 
de loop van 2018 is veranderd, 
bijvoorbeeld door verbouw, 
sloop of aankoop van grond, dan 
bepaalt de gemeente de waar
de niet naar het marktniveau 
op 1 januari 2018, maar naar 
de toestand van het object op 
toestandsdatum 1 januari 2019.

WAARDEONTWIKKELING
De waarde voor belastingjaar 
2019 staat los van de WOZ- 
waarde van 2018. Vanwege

de aantrekkende economie zijn 
de huizenprijzen in de afgelo
pen periode flink gestegen. Dit 
heeft ook gevolgen voor de 
WOZ-waarde.

WOZ-WAARDE NODIG 
VOOR AANGIFTE INKOM
STENBELASTING
Op het aanslagbiljet staat de 
WOZ-waarde vermeld. Deze 
waarde hebt u in 2020 nodig 
voor het invullen van uw aan
gifte inkomstenbelasting 2019.

ONROERENDEZAAKBELASTING
De onroerendezaakbelasting 
(OZB) die u betaalt, is een per
centage van de WOZ-waarde 
van de onroerende zaak.

RIOOLHEFFING
Elke gebruiker van een woning 
of bedrijf moet rioolheffing 
betalen. De gemeente betaalt 
hiermee het onderhoud van 
het rioolnet en de rioolgema
len. We berekenen de rioolhef- 
fing op basis van uw water
verbruik in de periode februari 
2017-februari 2018 (volgens de 
gegevens van Brabant Water).

AFVALSTOFFENHEFFING
U betaalt afvalstoffenheffing 
voor het ophalen en verwerken 
van huishoudelijk afval.

HONDENBELASTING
Iedereen die één of meer hon
den houdt, moet hondenbe
lasting betalen. Dit is vaak de 
eigenaar, maar kan ook een 
verzorger zijn of iemand die 
toezicht houdt op de hond. U 
moet de hond zelf aanmelden 
en krijgt daarna een penning 
toegestuurd.

heffingen op het 
aanslagbiljet vindt u op 
www.veldhoven.nl.

Huurders betalen géén OZB, eigenaren wél

BELASTINGSCHULDIGE BIJ 
ECHTSCHEIDING/VERTREK 
PARTNER
Eén persoon in een huishouden 
is belastingschuldige: op zijn/ 
haar naam staan de gemeen
telijke belastingen. Dit is de 
contactpersoon voor de ge
meente voor de betaling van de 
belastingen. Vertrekt de belas
tingschuldige uit het huishou
den naar een andere woning 
in Veldhoven, bijvoorbeeld 
na echtscheiding, dan gaat

de aanslag mee. Op het oude 
adres komt voor degene die 
achterblijft een nieuwe aanslag. 
Vertrekt de belastingschuldige 
naar een andere gemeente, 
dan krijgt hij/zij van de ge
meente Veldhoven het eventu
eel te veel betaalde bedrag van 
de riool- en afvalstoffenheffing 
en hondenbelasting terug. De
gene die op het 'oude' adres 
blijft wonen, krijgt voor de res
terende maanden een nieuwe 
aanslag als belastingschuldige 
op eigen naam. De OZB komt 
niet voor deze vermindering 
in aanmerking, omdat u deze 
betaalt als u op 1 januari be
lastingplichtig bent. Let op: de 
gemeente houdt geen rekening 
met eventuele privaatrechte
lijke overeenkomsten, zoals 
echtscheidingsconvenanten en 
huurovereenkomsten.

Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeente
belastingen 2019. Per post, of digitaal als u zich vóór 
1 februari 2019 hebt aangemeld op MijnOverheid. In 
dit BelastingNieuws vindt u alle informatie over de 
gemeentelijke belastingen overzichtelijk bij elkaar.

Op het aanslagbiljet staan alle belastingen die u moet 
betalen. Voor eigenaren van (niet-)woningen, gebruikers 
van niet-woningen en voor sommige huurders van 
woningen staat óók de WOZ-waarde vermeld.

Maakt u gebruik van de digitale aanslag in de Berichten- 
box van MijnOverheid? Let erop dat u de aanslag niet 
mist!

VERHUIZING
Als u verhuist naar een an
dere gemeente verrekenen 
we de riool- en afvalstof
fenheffing en hondenbe
lasting met het totaalbe
drag van de aanslag. Dit 
doen we vanaf de verhuis- 
maand. Verhuist u binnen 
de gemeente, dan blijft de 
aanslag hetzelfde. Als u in 
dit geval bij iemand gaat 
inwonen, dan vermindert 
de gemeente wel uw ge- 
bruikersbelasting voor de 
resterende maanden.
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Bekijk uw taxatieverslag op MijnOverheid
Uw gegevens zijn beveiligd en kunt u alleen zelf opvragen.
U moet daarom inloggen met uw DigiD. Meer informatie 
over MijnOverheid en over hoe u uw account kunt activeren 
vindt u op www.veldhoven.nl of op mijn.overheid.nl.

TAXATIEVERSLAG OPVRAGEN OP MIJNOVERHEID
Log in met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag 
staat. U kunt het taxatieverslag dan opvragen via de buttons 
Persoonlijke gegevens > Wonen > WOZ. Voor het opvragen 
van uw taxatieverslag voor belastingjaar 2019 klikt u op 
waardepeildatum 1-1-2018.

TAXATIEVERSLAG OPVRAGEN BIJ DE GEMEENTE
Als u geen gebruik kunt maken van MijnOverheid, dan kunt 
u het taxatieverslag van uw woning of niet-woning opvragen 
bij de gemeente:

* stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl (vermeld 
hierbij het adres van het betreffende object, de naam van 
degene aan wie het aanslagbiljet is gestuurd en het 
vorderingsnummer);

of bel (tijdens kantooruren) telefoonnummer 14 040.

U kunt het taxatieverslag 
van uw woning inzien 
op mijn.overheid.nl.
De informatie staat vanaf 
28 februari 2019 online.

r
U krijgt het 

taxatieverslag via 
e-mail of als u wilt 

per post thuis
gestuurd.
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Digitaal uw belastingen 
regelen via MijnOverheid

W BERICHTENBOX APP
Post van de overheid kunt m 

t u ook op uw smartphone 
ontvangen via de Berichten- 

box app. De app geeft een 
seintje als er post is. U kunt dan 
met een pincode inloggen en uw y 
berichten lezen, zonder dat u de 
website van MijnOverheid hoeft 

k te openen. De app kan berichten 
BL ook doorsturen naar een ander 
Bk e-mailadres.

AANMELDEN VOOR MIJNOVERHEID
Hebt u uw aansiagbiijet gemeentebelastingen dit jaar niet digitaal ontvangen en u wiit dit 
vanaf volgend jaar wei? Log dan in op mijn.overheid.nl en meid u aan bij de Berichtenbox met 
de DigiD van degene aan wie de aanslag gericht is. Ais u zich vóór 1 februari 2020 aanmeldt, 
ontvangt u eind februari uw aansiagbiijet voor 2020 digitaal in uw Berichtenbox.

Bezwaar tegen de aanslag

gemeentehuis 
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INFORMEEL BEZWAAR
Bent u het niet eens met een 
aanslag onroerendezaakbe- 
lasting (OZB) of wilt u meer 
uitleg over de WOZ-waar- 
de? Bel binnen de bezwaar
termijn naar telefoonnummer 
14 040 of stuur een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl. zet in 
het onderwerp van uw e-mail waar uw vraag over gaat (bijvoor
beeld 'informeel bezwaar WOZ-waarde') en vermeld het vorde- 
ringsnummer en het adres. Een van onze taxateurs neemt dan bin
nen 5 werkdagen contact met u op om uw punten te bespreken.

Bent u niet tevreden over de uitkomst hiervan. dan kunt u altijd 
nog formeel bezwaar indienen. Let op: een formeel bezwaar moet 
u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag indienen (dat 
is de bezwaartermijn).

FORMEEL BEZWAAR
Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde/OZB doet u per brief 
waarin u uw bezwaar motiveert. Een voorbeeldbrief die u kunt ge
bruiken. vindt u op www.veldhoven.nl/belastingaanslag-bezwaar. 
Uw handtekening moet erop staan. Daarom is het niet mogelijk om 
bezwaar in te dienen per e-mail. Stuur uw bezwaarschrift naar de 
heffingsambtenaar van de gemeente Veldhoven. Postbus 10101. 
5500 GA Veldhoven.

OOK BIJ BEZWAAR BETALEN
U moet de aanslag betalen. óók als u een bezwaarschrift indient. Als 
de WOZ-waarde naar aanleiding van uw bezwaar wordt verlaagd. 
dan krijgt u het te veel betaalde bedrag later terug. U kunt uitstel 
van betaling krijgen voor het gedeelte van het bedrag wat volgens 
u te hoog is. Dit moet u dan aangeven in uw bezwaarschrift.

Betalen in één, twee of tien termijnen
U moet zelf zorgen voor tijdige 
betaling. onder vermelding van 
het vorderingsnummer. Als u

in één keer betaalt. moet u dat 
doen vóór de eerste vervaldag 
(zie aanslagbiljet). Als u in twee

termijnen wilt betalen. moet u 
minimaal de helft betalen vóór 
de eerste vervaldag. Inwoners 
die hun aanslagbiljet digitaal 
ontvangen. kunnen via iDEAL 
betalen binnen MijnOverheid.

AUTOMATISCHE INCASSO
Als u de gemeente machtigt 
voor automatische incasso. 
mag u het totaalbedrag van uw 
aanslagbiljet in tien termijnen 
betalen. Hebt u de gemeente 
hiervoor gemachtigd. laat het 
ons dan weten als uw rekening
nummer of bijbehorende naam 
is veranderd. Bijvoorbeeld bij 
een scheiding of bij overlijden. U 
kunt een (nieuwe) machtigings
kaart aanvragen per e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel 
naar telefoonnummer 14 040.

Doorlopende machtiging
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Gegevens incassant (bedrijf/instelling)

Naam : Gemeente Veldhoven

5501 KA VeldhovenPostcode en plaats

NL30ZZZ172724830000Nederland Incassanl 101

Kenmerk macht -ging :________

Ucö cnár lel mno «ar sii íornniWr macftbg ik de incassant on doortoptnd* «iwi ojŵâcnten ti 
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Retenirsgrujrmef ( BAN) 

Naam cnde«gete*cndc

‘oacode en plaats
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Intrekken machtiging
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Meer weten? Neem contact met ons op!
a Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl en zet in de onderwerpregel waar uw vraag 

over gaat (bijvoorbeeld 'WOZ-waarde' of 'afvalstoffenheffing'). 
a Bel naar telefoonnummer 14 040.

Kwijtschelding
gemeentebelastingen

Is uw netto besteedbaar inkomen te laag om de gemeentebelastin
gen te kunnen betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor 
kwijtschelding. Als u een verzoek om kwijtschelding indient. toetst 
de gemeente uw verzoek aan de kwijtscheldingsnormen van de 
Rijksoverheid. Een formulier voor kwijtschelding vraagt u aan via 
een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 
14 040. U kunt het ook ophalen bij de receptie van het gemeen
tehuis.

De gemeente verleent kwijtschelding voor de rioolheffing (maxi
maal C 151.55). afvalstoffenheffing en hondenbelasting (voor één 
hond). In zeer uitzonderlijke gevallen wordt kwijtschelding ver
leend voor de OZB.

veldhoven.lokalelastenmeter.nl
De lokale lastenmeter van de gemeente geeft een overzicht van 
de vaste gemeentelijke heffingen voor inwoners en bedrijven. 
Hiermee berekent u zelf eenvoudig wat u zelf betaalt en wat er 
met uw lasten gebeurt als er iets verandert aan de samenstelling 
van uw huishouden of aan de WOZ-waarde. Ook kunt u bekijken 
wat uw lasten in een andere gemeente zouden zijn. Kijk op 
https://veldhoven.lokalelastenmeter.nl.

Let op! Aan de tekst op deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


